
 

Warszawa, 17.06.2016 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. 

(sprawa: KZP/04/2015).  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r poz.2164), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców:  

 
   

Pytanie 1. 

 
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 
Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek 
zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień 
dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z 
uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii 
elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia 
ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, 
przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz 
co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o 
powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie §10 ust.3 Umowy o poniższy zapis: 
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację 
cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych 
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany 
innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów 
prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W 
takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy 
ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca 
poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na 
podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 
podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla 
Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów 
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty". 
Zamawiający nie wprowadzi powyższej zmiany do wzoru umowy. 

 
Pytanie 2. 

 
Czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający udostępni Wybranemu dostawcy 
niezbędnych informacji do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie 
elektronicznej? 
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane. 
 
Pytanie 3  
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 
elektronicznej oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 
będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 



 

- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów dla jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- dokument nadania numeru NIP; 
- dokument nadania numeru REGON; 
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka; 
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży 
zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez 
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 
lit b) ustawy Prawo energetyczne.   

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane. 
 
Pytanie 4 
 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty ? 

 

Wykonawca do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  będzie potrzebował: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 



 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane. 
 

 
 
Pytanie 5 
W pkt 3 SIWZ widnieje zapis, iż „Energia elektryczna powinna spełniać standardy 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.”  Informujemy, iż standardy 
techniczne i jakościowe energii elektrycznej – zgodnie z przepisami Prawa 
energetycznego – zapewnia Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca, jako 
sprzedawca energii nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania innego 
podmiotu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego 
zapisu. 
Zamawiający usunie powyższy zapis. 

 
Pytanie 6 
SIWZ pkt. 4 Oferta pkt. II ppkt. 2 oraz Wzór umowy §4 - Informujemy, że zgodnie z 
zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych 
OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, na którą powołuje się Zamawiający we Wzorze 
umowy §10 ust.2- do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest 
zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie 
umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 
prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie 
każdego punktu poboru z dniem 1.01.2017r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez 
OSD”.  
Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii. Zamawiający uzupełni SIWZ, ofertę oraz 
wzór umowy o następujący zapis: „Umowa wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r. lecz nie 
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 
przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.  
.  

 
Pytanie 7 
SIWZ pkt. 16 ppkt 3 oraz Wzór umowy §9- dot. kar umownych Informujemy, iż 
przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu 
(umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny 
ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o 
wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron, 
jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).   
 To Zamawiający ustala sposób naliczania kar umownych, w celu zabezpieczenia swoich 
interesów na wypadek nienależytego wykonywania umowy. Powyższy zapis nie ulegnie 
zmianie. 

 
 



 

Pytanie 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu 
uprawniającego, także Wykonawcę do wystawienia noty obciążeniowej. Jednocześnie 
wnioskujemy o rezygnację potrącania kar umownych z wynagrodzenia, gdyż kary 
umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich 
udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 
otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności 
operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o 
rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się 
koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w 
księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota 
obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 
automatycznym potrąceniu. Prosimy o modyfikację zapisu do treści: 
„W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez 
Zamawiającego, Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową.  
W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez 
Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu stosowną notę obciążeniową.” 
Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis we wzorze umowy oraz SIWZ. 
. 
 
Pytanie 9 
Wzór umowy §5 ust.6- Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się 
na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. OSD jest jednakże odrębną jednostką, Wykonawca nie odpowiada, 
więc za okresy przyjęte przez OSD do rozliczenia usług dystrybucji. W związku z tym 
prosimy o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za pobraną 
energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym 
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.” 
Zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis. 
 
 
Pytanie 10 
Wzór umowy §10 ust. 3-  Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i 
przepisów prawa w tym ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z 
prośbą o usunięcie zapisu stanowiącego o możliwości dokonania zmian uzależnione od 
zatwierdzenia wniosku przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wprowadzanie zmian do umowy w stosunku do oferty musi 
zostać jasno określone w dokumentacji przetargowej, natomiast ww. zapis w praktyce 
może powodować dla Wykonawcy nieprzewidziane konsekwencje ekonomiczne, w 
przypadku, gdy brak jest jasnego określenia, jakie okoliczności będą skutkować zmianą 
treści umowy w takim przypadku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 
wykreślenie zapisu:, „W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i 
wyliczenia będą uzasadnia korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie 
wyrazi zgody.”   I zastąpienie go: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o 
kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia 
w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 

We wzorze umowy nie ma powyższego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w SIWZ i wzorze umowy §10 ust. 3 istnieje zapis: „ Zamawiający nie dopuszcza zmian w 
umowie, chyba, że zmianie ulegnie podatek VAT lub akcyzowy, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 



 

  
Zamawiający przewiduje waloryzację stawki wynagrodzenia w przypadku następujących 
zmian: 

     - stawki podatku od towarów i usług (+/-) 

     - stawki podatku akcyzowego (+/-) 

Zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu odpowiadającym powyższej zmianie,  
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 
przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty 
wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.” 

 Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu. 
 

 
Pytanie 11 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy 
procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są 
na czas określony czy nieokreślony? 
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres 
wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 
elektrycznej? 
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w 
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe 
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na 
czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy ? 
e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w 
ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
Powyższe pytania nie mają wpływu na postępowanie. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w 
imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 
wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u 
OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?  
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, o czym jest mowa w SIWZ. Dla 
Zamawiającego nie ma znaczenia, czy pełnomocnictwo będzie zgodnie ze wzorem Wykonawcy 
czy tez sporządzone we własnym zakresie. 
 
 
Pytanie 13  
W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie 
przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których 
umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie 
pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację 
czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na 



 

podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na 
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 
Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii. Stosowne pełnomocnictwo zostanie 
udzielone. 
 
 
Pytanie 14 
Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie 
została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa 
zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym 
pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z 
OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia 
woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować 
proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta 
umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta 
umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy 
przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w 
przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę 
procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku 
z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z 
OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa. 
 
Pytanie 15 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-
rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed 
terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady 
TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 
pomiarowo- rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku 
braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady 
TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. 
Układy pomiarowy Zamawiającego jest dostosowany do zasady TPA. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Nie. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający doprecyzuje w rozdziale 16 ust 3 pkt 3 czy każdorazowo w przypadku 

ewentualnego naliczenia kar umownych wystawi Wykonawcy notę obciążeniową czy 

chce potrącać karę z wynagrodzenia? 

 

Informujemy, że Wykonawca nie godzi się na potrącanie kar z wynagrodzenia a jedynym 

akceptowanym sposobem naliczenia kar jest wystawienie odpowiedniej noty 

obciążeniowej. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w 

związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 



 

rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 

pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. 

g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne 

rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te 

należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest 

nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 

bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 

potrąceniu z wynagrodzenia. 

Zmawiający będzie wystawiał noty obciążeniowe. Zapis w umowie oraz SIWZ zostanie 

zmodyfikowany 

 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy § 4 dodając: „Rozpoczęcie dostaw nastąpi 

nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, 

rozwiązaniu dotychczasowych umów i wejścia w życie umów o świadczenie usług 

dystrybucji”? 

Zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis. 

 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający uwzględni w § 5 p. 4 umowy możliwość zmiany ceny również w 

przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT? Zapisy umowy pozostają 

niejednoznaczne (§10p3). 

Zamawiający przewiduje zmianę cen również w przypadku zmiany podatku VAT (+/-) 

 

Pytanie 20  
Ilu punktów poboru energii (urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych) dotyczy 
postępowanie?  
Zamawiający posiada jeden (1) punkt poboru energii. 
 
Pytanie 21 
Czy PPE w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA? 
Tak 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający obecnie posiada umowy rozdzielone, tzn. osobno na sprzedaż i osobno 
na dystrybucję? 
Tak, zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i na dystrybucje energii elektrycznej, 
 



 

Pytanie 23 
Jaki jest okres wypowiedzenia/obowiązywania dotychczasowych umów. Czy obecne 
umowy wymagają wypowiedzenia i jeżeli tak to na kim będzie spoczywał ten obowiązek? 
Obecna umowa obowiązuje do 31.12.2016 i nie wymaga wypowiedzenia. 
 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający poprawi datę na wzorze umowy? Obecnie w zdaniu: „umowa zawarta 
w dniu” widnieje 2015r.  
Jest to oczywista omyłka pisarska, która przy zawieraniu umowy zostanie poprawiona. 
 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający zmieni zapis w formularz oferty w części II. Podstawowe informacje 
dotyczące oferty, pkt 2 Termin wykonania? 
Zamawiający w SIWZ określił że wymaga dostawy energii elektrycznej przez okres 12 
miesięcy, nie wcześniej niż od 01.01.2017r. W związku z tym zapis w formularzu oferty 
mówiący o 12 miesiącach od podpisania umowy jest niepoprawny bowiem umowa 
zostanie zawarta dużo wcześniej ( po zakończeniu postępowania) niż planowana data 
rozpoczęcia dostaw a co za tym idzie skróceniu uległby okres dostaw. 
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres 12 miesięcy, co jest podane w SIWZ oraz 
ogłoszeniu. Zapis w formularzu ofertowym zostanie zmieniony. 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający poprawi treść formularza oferty w cz. II. Podstawowe informacje 
dotyczące oferty, pkt 3? Informujemy, że opis sposobu rozliczeń jest zawarty w pkt 16.2. 
SIWZ. Pkt 17.2. w SIWZ nie ma. 
Jest to oczywista omyłka pisarska, która zostanie poprawiona. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że zgodnie z zasadami w obrocie gospodarczym za 
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy? Proponujemy 
dodanie tego zapisu w pkt 16. 2 . SIWZ. 
Zamawiający dodaje powyższy zapis. 
 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający dopuści wzór pełnomocnictwa powszechnie stosowany przez 
Wykonawcę? 
Czy Zamawiający przedstawi swój wzór pełnomocnictwa i weźmie odpowiedzialność za 
jego treść? 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, o czym jest mowa w SIWZ. Dla 
Zamawiającego nie ma znaczenia, czy pełnomocnictwo będzie zgodnie ze wzorem Wykonawcy 
czy tez sporządzone we własnym zakresie. 

 

Na pozostałe pytania zadane przez Wykonawcę odpowiedzi zostały udzielone w 
dniu 08 i 10 czerwca 2016 roku i zamieszczone na stronie internetowej 
zamawiającego. 


